Referat fra 1. interimstyremøte i USF
Dato: 21. januar 2011
Tilstede:

Sak 1

Leif Kjøita, Andreas Moen, Jens Petter Olsen, Liv Marie Rudmoen, Oddvar Solum,
Sverre Johnsen, Hans Inge Kongevold. Dag Danielsen var tilstede under
behandlingen av sak 1 – 4. Jøran Aulin Jansson var med underbehandlingen av sak
5.

Konstituering av styret
Nestleder:

Oddvar Solum

Økonomiansvarlig:

Leif Kjøita

Turneringssjef:

Hans Inge Kongvold

Odd Solum før også ansvar for Datautvalget med oppfølging av sjakk i skolen og
medlemsregistrering
Ellers valgte ikke styret å gjøre andre endringer enn det som følger av konstitueringen, i
de oppnevnte utvalg
Sak 2

Terminliste
NM for skolelag
Terminfestes til 29(4 – 1/5

Hans Inge, Espen og kontoret får i oppgave å følge opp mesterskapet med henblikk på å
finne arrangører
NM for ungdom – tildeling
Mesterskapet ble av det forrige styret tildelt Tiger USK
NM for lokallag – flytting av dato
NM for lokallag flyttes til den første helgen i september 2 – 4/9
Sak 3

NM for jenter – representasjon
Jens Petter Olsen representerer USF i Tromsø

Sak 4

Organisasjonsarbeid frem til ordinært årsmøtet
Møteplan
Neste organisatoriske møte
15/2

Tema lederkurs, og en orientering om Sjakktreeren

22/3

Årsmøte

Møtene starter klokken 17.00 og vil bli avholdt på sjakkontoret
Sak 5

Det ekstraordinære årsmøte sak 1 og 2

Andreas Moen orienterte om arbeidet så langt, og svarte på spørsmål, på grunn av
sykdom var ikke arbeidsgruppen kommet i havn. Det ble berammet et nyt møte 1/2 klokken 17.00,
Vedtak: Arbeidsgruppen Morten, Andreas og Espen får fullmakt til å jobbe med saken
frem til neste møte

Sak 6

Andre saker
Det kom ikke inn andre saker, men styret synes det var merkelig at det ekstra
ordinære årsmøte, ikke var omtalt i nyhetsbrevet som ble sendt ut, og at det heller
ikke er informert om dette på USF sin hjemme side.

